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 تمهيد:

عُد ما يقوم به من  جمعية الحوسبة السحابيةتحترُم”  
َ
 كّل شخٍص يعمل لصالحها، وت

َ
” خصوصية

ملن   الشخصية  املصالح  أن  ترى  الجمعية  أنَّ  إال  اهتمامها،  ليس من  العمل  إطار  تصرفاٍت خارَج 

يعمل لصالحها أثناَء ممارسِة أّيِ أنشطٍة اجتماعيٍة، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخُل، بصورٍة مباشرٍة  

 معه تعارض في املصالح.
ُ
 أو غيِر مباشرٍة، مع موضعيته، أو والئِه للجمعية مما قْد ينشأ

 

والعناي الجماعِي  والعمل  النزاهِة  في  املتمثلِة  ومبادئها  بقيمها  الجمعية  ؤمن 
ُ
واإلنجاِز،  ت واملبادرِة  ِة 

وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي  

ر املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألّي شخٍص يعمل لصالح الجمعية على أداء  
ّ
أن تؤث

 ى مكاسٍب على حساب الجمعية.واجباته تجاه الجمعية، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك املصالح عل

 

 نطاق وأهداف السياسة:

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي    2-1

م
ُ
والالئحة    تحك التنفيذية،  والئحته  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  ونظام  املصالح،  تعارض 

 لها، دوَن أن تحلَّ محلها. األساسية للجمعية، تأتي هذه 
ً
 السياسة استكماال

طبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية    2-2
ُ
ت

العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري الجمعية  

 موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.التنفيذيين، وجميع 

يشمل تعارض املصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح   2-3

أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء،  

 أو غيرهم من أفراد العائلة. 
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ا  2-3 تربط  التي  الوثائق  من   
ُ
يتجزأ ال   

ً
جزءا السياسة  هذه  عدُّ 

ُ
العاملين  ت باألشخاص  لجمعية 

 لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

ا  2-4 مع  تبرمها  التي  العقود  الجمعية  ّضمن 
ُ
تنظم    الستشاريينت  

ً
نصوصا غيرهم،  أو  الخارجيين 

 تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

ا ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض  تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعته  2-5

 املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 

 

وليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم  ؤ مس

 تعارض املصالح:

 إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.  •

محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في يجوز للمجلس تكوين لجان   •

املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك  

 اللجان.

ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص   •

ء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضا 

الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص 

 باقي موظفي الجمعية.

 لسلطته التقديرية أن يقرر   •
ً
االعفاء    – بشأن كل حالة على حدة  – يجوز ملجلس اإلدارة وفقا

 من حين آلخر في سياق نشاطات  من املسئولية عند تعارض املصالح الذي ق
ً
د ينشأ عرضا

الشخص وقراراته املعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق 

بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق  

 مع مصالح الجمعية. 

ض مصالح، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعار  •

بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة 

 لذلك.
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ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا   •

 دم التزام جميع ذوي العالقة بها. الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن ع

مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة  •

 السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ   •

 اإلبالغ.

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة    3-9

 عليها.

 حاالت تعارض املصالح:

ال يعني وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر    4-1

بي في املصالح  بالجمعية، قيام تعارض  ن الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض املصالح أو غير مباشر 

، أو يقوم بتصرف ملصلحة  
ً
، أو يتخذ قرارا

ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا

بالرأي   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  مصلحة  ا  إمَّ الوقت  نفس  في  لديه  وتكون  الجمعية، 

أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر    املطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه، 

غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على انتهاٍك  

 للسرية، وإساءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق ملكاسب شخصية، وزعزعٍة للوالء للجمعية.

ملواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع  هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من ا  4-2

املواقف األخرى املحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء  

أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة  

 ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 

 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي  ينشأ تعارض املصال •
ً
ح مثال

أو مصلحة   له مصلحة شخصية  أو  بأي نشاط،  له صلة  أو  في   
ً
الجمعية مشاركا من موظفي 

تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية 

 راته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قد
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 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى   •
ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا

أو غير   ذلك بطريقة مباشرة  كان  أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء 

 من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون ال
ً
 جمعية.مباشرة مستفيدا

قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية   •

 بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.

ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع   •

 عقود معهم 

في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى  من إحدى صور تعارض املصالح تكون   •

 ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.

أمثلة   • من  الجمعية  موظف  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  عليها  يحصل  التي  واإلكراميات  الهدايا 

 تعارض املصالح.

االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من   •

 معية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.الج

للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم   • ا خاًصا 
ً
تعتبر ملك التي  املعلومات  أو إعطاء  إفشاء األسرار 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

 قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير   •

 على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.

تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات   •

 و سعيها للتعامل معها. قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أ

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو   •

 أحد أفراد عائلته. 

في   •  
ً
تعارضا ُيِظهَر  أْن  شأنه  من  الشخصية  للمصلحة  الجمعية  وممتلكات  أصول  استخدام 

، كاستغالل أوقات دوام الجمعية،  
ً
 أو محتمال

ً
أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها  املصالح فعليا

لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءِة استخداِم املعلومات املتحصلِة من خالل عالقِة  

 الشخِص بالجمعيِة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى 

 

  



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 االلتزامات:

 يلتزم بالتالي: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن  5-1

 اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية •

االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة   •

 النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية. 

 هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من  عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو   •
ً
معنويا

.
ً
 خالل أداء عمله لصالح الجمعية

 تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك  •

 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.  •

مصالح طارئة سواء    اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض •

 كانت مالية أو غير مالية. 

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية. •

 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك. •
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 متطلبات اإلفصاح:

املسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة و  6-1

التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في  

 كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:

ا • واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  واملتطوعين يتعين  املوظفين  من  وغيرهم  لتنفيذي 

اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،  

 سواء كانت داخل اململكة أم خارجها. 

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

 في املؤسسات الربحية.اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم 

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

أسرهم   أفراد  من  أي  تخص  ملكية  حصة  أو  مالية  مصلحة  أو  وظيفة  أية  عن  اإلفصاح 

ربحية   مؤسسات  أو  جمعيات  أية  في  واألبناء/البنات(  والزوجة/الزوجات/الزوج  )الوالدان 

 ع الجمعية أو تسعى للتعامل معها. تتعامل م 

يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين  •

اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور  

للمراجعة والتقييم من قبل مج الحاالت  الجمعية في املصالح. وتخضع جميع هذه  إدارة  لس 

واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة 

على  يتعين  ربما  املصالح،  في  تعارض  على  تنطوي  ربما  التي  الوظائف  من  ذلك  غير  أو  أخرى 

  30في غضون املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح 

يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام  

 املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام. 

 

يعّرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول    6-2

من   وغيره  والتنمية  التنفيذي  العمل  لنظام  طبقا  التأديبية  لإلجراءات  واملتطوعين  املوظفين 

 االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

 تقارير تعارض املصالح:
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 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي •

 الجمعية لدى املدير التنفيذيتودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي  •

لصالح   • املبرمة  والعقود  باألعمال   
ً
خاصا  

ً
تقريرا الخارجي  الجمعية  حسابات  مراجع  ُيقدم 

الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس، حال طلِب رئيِس  

لل يقدمه  الذي  الجمعية  ألداء  السنوي  تقريره  مع  ذلك  وُيضمن  اإلدارة،  جمعية مجلس 

 العمومية.

ُيوّضح  • اإلدارة  مجلس  على  ُيعرض   
ً
سنويا  

ً
تقريرا الداخلية  باملراجعة  املخولة  اإلدارة  صدر 

ُ
ت

 لنماذج اإلفصاح  
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا

 املودعة لديها. 

 

 ال يتجزأ من الوثائق التي
ً
عد جزءا

ُ
تربط الجمعية باألشخاص العاملين    حيث إّنِ هذه السياسة ت

 أحكامها وااللتزامات الواردة بها. 
َ
 لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفة
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إقرار: تعهد  و

 رئيس مجلس إدارة الجمعية   وبصفتي   فهد بن عبدالعزيز بن حامد أقر وأتعهد أنا

، وبناء عليه  الحوسبة السحابيةبأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية  

أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة  

أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي  

أو  معلوما أصدقائي  أو  أقاربي  أو  الشخصية  ألغراض ي  مواردها  أو  أصولها  أو  الجمعية  تخص  ت 

 .استغاللها ألي منفعة أخرى 

    التوقيع

 التاريخ ……….. /……../……….. هـ 

 2021/ 11/ 22املوافق 
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 (: نموذج إفصاح مصلحة1ملحق )

 في 
ً
 مالية

ً
 أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل تملك أيَّ مصلحة

 نعم -

 ال -

 في أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع  
ً
 مالية

ً
هل يملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحة

 الجمعية؟ 

 نعم -

 ال -

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل  

بتملك أِيّ عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أِيّ أعمال تجارية من قبلك أو من قبل  الخاصة 

 .أٍيّ من أفراد عائلتك

    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار الهجري     

اسم 

 النشاط

نوع  

 النشاط
 املدينة

رقم 

السجل أو  

رخصة  

 العمل

 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم 

هل حصلت 

على موافقة 

 الجمعية؟

هل ترتبط  

الشركة  

بعالقة عمل  

 مع الجمعية؟ 

املصلحة املالية 

 اإلجمالية 

 

(%) 

             

 

تقلد منصًبا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال  هل ت

 أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أّيِ جهة أخرى غير الجمعية

 نعم -

 ال -
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)مثل   والبنات( منصًبا  )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء  أسرتك  أفراد  أي من  يتقلد  هل 

إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه  منصب عضو في مجلس  

 عضوية في أّيِ جهة أخرى غير الجمعية؟

 نعم -

 ال -

التفاصيل   عن  اإلفصاح  عليك  يجب  فأنه  السابقة،  األسئلة  من  أي  على  بنعم  اإلجابة  حالة  في 

الخاصة بشغل أي منصب و / أو املشاركة في أِيّ أعمال خارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة أو 

 .القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أٍيّ من أفراد عائلتك

 

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية  

 أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

 نعم -

 ال -

 

 

الهدية عند   في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل 

 .ن أفراد عائلتكقبولها من قبلك أو من قبل أٍيّ م

     تاريخ تقديم الهدية امليالدي تاريخ تقديم الهدية الهجري   

اسم 

 الجهة

هل ترتبط الجهة بعالقة   املدينة نوع الجهة 

 عمل مع الجمعية؟

هل حصلت على موافقة 

 الجمعية؟

صاحب 

 املنصب 

توليك  هل تتحصل على مكاسب مالية نظير   املنصب 

 هذا املنصب؟ 
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اسم مقدم  

 الهدية
 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم  الجهة

 هل

 

 قبلت الهدية؟ 

هل ترتبط  

الجهة بعالقة  

عمل مع  

 الجمعية؟

 قيمة الهدية تقديريا نوع الهدية 

            

 

املوقع   أنا  تعارض  أقر  سياسة  مع  ومتماشية  محدثة وصحيحة  أعاله  املعلومات  جميع  أنا  أدناه 

 .املصالح املعتمدة من الجمعية

 فهد عبدالعزيز بن حامد  :االسم

 رئيس مجلس اإلدارة  ملنصب في الجمعية:ا

 2021/ 11/ 22 :التاريخ

   :التوقيع

 

 

 

 :  املراجع

- 26( في دورته األولى، واملنعقد بتاريخ 2020/ 2اجتماعه رقم )عتمد مجلس إدارة الجمعية في أ

 (. 2020/ 2/ 15. هذه السياسة وبقرار رقم )م2020/ 06/ 26م املوافق 06-2020

 

 

 

 

 

 

 



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 

 

 

 

 

 املصالح  تعارض سياسة
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 .م 2020  – هـ1441جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 

 

 معلومات الوثيقة 

 سياسة تعارض املصالح  سم الوثيقة : ا

 معتمدة  حالة اعتمادية الوثيقة: 

 1.0 معلومات اإلصدار الحالي:

 م 2020-06-26 اإلصدار:تاريخ 

 

 التعديالت التاريخية على الوثيقة

 التعديالت التاريخ  مراجعة بواسطة /تحديث   /أعداد االصدار 

 مساعد اللهيم بنت نوره  1.0
 هـ 27-10-1441

 م19-06-2020
 السياسة  إعداد 

 فاطمة بنت أحمد الدريهم  1.0
 هـ 28-10-1441

 م20-06-2020
 مراجعة السياسة 

 مجلس اإلدارة  1.0
 هـ 06-11-1441

 م26-06-2020
 اعتماد املجلس 
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 تمهيد:

عُد ما يقوم به من  جمعية الحوسبة السحابيةتحترُم”  
َ
 كّل شخٍص يعمل لصالحها، وت

َ
” خصوصية

ملن   الشخصية  املصالح  أن  ترى  الجمعية  أنَّ  إال  اهتمامها،  ليس من  العمل  إطار  تصرفاٍت خارَج 

يعمل لصالحها أثناَء ممارسِة أّيِ أنشطٍة اجتماعيٍة، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخُل، بصورٍة مباشرٍة  

 معه تعارض في املصالح.
ُ
 أو غيِر مباشرٍة، مع موضعيته، أو والئِه للجمعية مما قْد ينشأ

 

والعناي الجماعِي  والعمل  النزاهِة  في  املتمثلِة  ومبادئها  بقيمها  الجمعية  ؤمن 
ُ
واإلنجاِز،  ت واملبادرِة  ِة 

وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي  

ر املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألّي شخٍص يعمل لصالح الجمعية على أداء  
ّ
أن تؤث

 ى مكاسٍب على حساب الجمعية.واجباته تجاه الجمعية، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك املصالح عل

 

 نطاق وأهداف السياسة:

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي    2-1

م
ُ
والالئحة    تحك التنفيذية،  والئحته  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  ونظام  املصالح،  تعارض 

 لها، دوَن أن تحلَّ محلها. األساسية للجمعية، تأتي هذه 
ً
 السياسة استكماال

طبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية    2-2
ُ
ت

العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري الجمعية  

 موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.التنفيذيين، وجميع 

يشمل تعارض املصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح   2-3

أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء،  

 أو غيرهم من أفراد العائلة. 
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ا  2-3 تربط  التي  الوثائق  من   
ُ
يتجزأ ال   

ً
جزءا السياسة  هذه  عدُّ 

ُ
العاملين  ت باألشخاص  لجمعية 

 لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

ا  2-4 مع  تبرمها  التي  العقود  الجمعية  ّضمن 
ُ
تنظم    الستشاريينت  

ً
نصوصا غيرهم،  أو  الخارجيين 

 تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

ا ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض  تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعته  2-5

 املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 

 

وليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم  ؤ مس

 تعارض املصالح:

 إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.  •

محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في يجوز للمجلس تكوين لجان   •

املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك  

 اللجان.

ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص   •

ء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضا 

الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص 

 باقي موظفي الجمعية.

 لسلطته التقديرية أن يقرر   •
ً
االعفاء    – بشأن كل حالة على حدة  – يجوز ملجلس اإلدارة وفقا

 من حين آلخر في سياق نشاطات  من املسئولية عند تعارض املصالح الذي ق
ً
د ينشأ عرضا

الشخص وقراراته املعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق 

بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق  

 مع مصالح الجمعية. 

ض مصالح، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعار  •

بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة 

 لذلك.
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ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا   •

 دم التزام جميع ذوي العالقة بها. الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن ع

مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة  •

 السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ   •

 اإلبالغ.

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة    3-9

 عليها.

 حاالت تعارض املصالح:

ال يعني وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر    4-1

بي في املصالح  بالجمعية، قيام تعارض  ن الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض املصالح أو غير مباشر 

، أو يقوم بتصرف ملصلحة  
ً
، أو يتخذ قرارا

ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا

بالرأي   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  مصلحة  ا  إمَّ الوقت  نفس  في  لديه  وتكون  الجمعية، 

أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر    املطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه، 

غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على انتهاٍك  

 للسرية، وإساءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق ملكاسب شخصية، وزعزعٍة للوالء للجمعية.

ملواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع  هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من ا  4-2

املواقف األخرى املحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء  

أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة  

 ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 

 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي  ينشأ تعارض املصال •
ً
ح مثال

أو مصلحة   له مصلحة شخصية  أو  بأي نشاط،  له صلة  أو  في   
ً
الجمعية مشاركا من موظفي 

تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية 

 راته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قد
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 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى   •
ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا

أو غير   ذلك بطريقة مباشرة  كان  أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء 

 من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون ال
ً
 جمعية.مباشرة مستفيدا

قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية   •

 بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.

ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع   •

 عقود معهم 

في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى  من إحدى صور تعارض املصالح تكون   •

 ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.

أمثلة   • من  الجمعية  موظف  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  عليها  يحصل  التي  واإلكراميات  الهدايا 

 تعارض املصالح.

االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من   •

 معية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.الج

للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم   • ا خاًصا 
ً
تعتبر ملك التي  املعلومات  أو إعطاء  إفشاء األسرار 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

 قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير   •

 على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.

تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات   •

 و سعيها للتعامل معها. قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أ

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو   •

 أحد أفراد عائلته. 

في   •  
ً
تعارضا ُيِظهَر  أْن  شأنه  من  الشخصية  للمصلحة  الجمعية  وممتلكات  أصول  استخدام 

، كاستغالل أوقات دوام الجمعية،  
ً
 أو محتمال

ً
أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها  املصالح فعليا

لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءِة استخداِم املعلومات املتحصلِة من خالل عالقِة  

 الشخِص بالجمعيِة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى 
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 االلتزامات:

 يلتزم بالتالي: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن  5-1

 اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية •

االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة   •

 النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية. 

 هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من  عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو   •
ً
معنويا

.
ً
 خالل أداء عمله لصالح الجمعية

 تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك  •

 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.  •

مصالح طارئة سواء    اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض •

 كانت مالية أو غير مالية. 

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية. •

 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك. •
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 متطلبات اإلفصاح:

املسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة و  6-1

التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في  

 كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:

ا • واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  واملتطوعين يتعين  املوظفين  من  وغيرهم  لتنفيذي 

اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،  

 سواء كانت داخل اململكة أم خارجها. 

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

 في املؤسسات الربحية.اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم 

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

أسرهم   أفراد  من  أي  تخص  ملكية  حصة  أو  مالية  مصلحة  أو  وظيفة  أية  عن  اإلفصاح 

ربحية   مؤسسات  أو  جمعيات  أية  في  واألبناء/البنات(  والزوجة/الزوجات/الزوج  )الوالدان 

 ع الجمعية أو تسعى للتعامل معها. تتعامل م 

يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين  •

اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور  

للمراجعة والتقييم من قبل مج الحاالت  الجمعية في املصالح. وتخضع جميع هذه  إدارة  لس 

واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة 

على  يتعين  ربما  املصالح،  في  تعارض  على  تنطوي  ربما  التي  الوظائف  من  ذلك  غير  أو  أخرى 

  30في غضون املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح 

يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام  

 املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام. 

 

يعّرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول    6-2

من   وغيره  والتنمية  التنفيذي  العمل  لنظام  طبقا  التأديبية  لإلجراءات  واملتطوعين  املوظفين 

 االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

 تقارير تعارض املصالح:
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 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي •

 الجمعية لدى املدير التنفيذيتودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي  •

لصالح   • املبرمة  والعقود  باألعمال   
ً
خاصا  

ً
تقريرا الخارجي  الجمعية  حسابات  مراجع  ُيقدم 

الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس، حال طلِب رئيِس  

لل يقدمه  الذي  الجمعية  ألداء  السنوي  تقريره  مع  ذلك  وُيضمن  اإلدارة،  جمعية مجلس 

 العمومية.

ُيوّضح  • اإلدارة  مجلس  على  ُيعرض   
ً
سنويا  

ً
تقريرا الداخلية  باملراجعة  املخولة  اإلدارة  صدر 

ُ
ت

 لنماذج اإلفصاح  
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا

 املودعة لديها. 

 

 ال يتجزأ من الوثائق التي
ً
عد جزءا

ُ
تربط الجمعية باألشخاص العاملين    حيث إّنِ هذه السياسة ت

 أحكامها وااللتزامات الواردة بها. 
َ
 لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفة
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إقرار: تعهد  و

 .نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية   وبصفتي   فواز بن دليم الحربي أقر وأتعهد أنا

، وبناء عليه  الحوسبة السحابيةبأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية  

أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة  

أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي  

أو  معلوما أصدقائي  أو  أقاربي  أو  الشخصية  ألغراض ي  مواردها  أو  أصولها  أو  الجمعية  تخص  ت 

 .استغاللها ألي منفعة أخرى 

    التوقيع

 

 هـ  1443/ 4/ 17التاريخ 

 م  2021/ 11/ 22املوافق 
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 (: نموذج إفصاح مصلحة1ملحق )

 في 
ً
 مالية

ً
 أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل تملك أيَّ مصلحة

 نعم -

 (       X       )              ال -

 في أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع  
ً
 مالية

ً
هل يملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحة

 الجمعية؟ 

 نعم -

 (       X       ) ال -

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل  

بتملك أِيّ عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أِيّ أعمال تجارية من قبلك أو من قبل  الخاصة 

 .أٍيّ من أفراد عائلتك

    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار الهجري     

اسم 

 النشاط

نوع  

 النشاط
 املدينة

رقم 

السجل أو  

رخصة  

 العمل

 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم 

هل حصلت 

على موافقة 

 الجمعية؟

هل ترتبط  

الشركة  

بعالقة عمل  

 مع الجمعية؟ 

املصلحة املالية 

 اإلجمالية 

 

(%) 

             

 

تقلد منصًبا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال  هل ت

 أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أّيِ جهة أخرى غير الجمعية

   نعم -

 (       X       )  ال -
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)مثل   والبنات( منصًبا  )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء  أسرتك  أفراد  أي من  يتقلد  هل 

إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه  منصب عضو في مجلس  

 عضوية في أّيِ جهة أخرى غير الجمعية؟

 نعم -

 (       X       )  ال -

التفاصيل   عن  اإلفصاح  عليك  يجب  فأنه  السابقة،  األسئلة  من  أي  على  بنعم  اإلجابة  حالة  في 

الخاصة بشغل أي منصب و / أو املشاركة في أِيّ أعمال خارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة أو 

 .القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أٍيّ من أفراد عائلتك

 

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية  

 أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

 نعم -

 (       X       )   ال -

 

 

الهدية عند   في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل 

 .ن أفراد عائلتكقبولها من قبلك أو من قبل أٍيّ م

     تاريخ تقديم الهدية امليالدي تاريخ تقديم الهدية الهجري   

اسم 

 الجهة

نوع  

 الجهة
 املدينة

هل ترتبط الجهة بعالقة  

 عمل مع الجمعية؟

هل حصلت على موافقة 

 الجمعية؟

صاحب 

 املنصب 
 املنصب 

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير  

 توليك هذا املنصب؟
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اسم مقدم  

 الهدية
 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم  الجهة

 هل

 

 قبلت الهدية؟ 

هل ترتبط  

الجهة بعالقة  

عمل مع  

 الجمعية؟

 قيمة الهدية تقديريا نوع الهدية 

            

 

املوقع   أنا  تعارض  أقر  سياسة  مع  ومتماشية  محدثة وصحيحة  أعاله  املعلومات  جميع  أنا  أدناه 

 .املصالح املعتمدة من الجمعية

 د. فواز بن دليم الحربي :االسم

 نائب رئيس مجلس اإلدارة  :ملنصب في الجمعية:ا

 2021/ 11/ 22 :التاريخ

   :التوقيع

 

 

 

 :  املراجع

- 26( في دورته األولى، واملنعقد بتاريخ 2020/ 2اجتماعه رقم )عتمد مجلس إدارة الجمعية في أ

 (. 2020/ 2/ 15. هذه السياسة وبقرار رقم )م2020/ 06/ 26م املوافق 06-2020
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 املصالح  تعارض سياسة
 

 

 ه1441شوال  1.0اإلصدار 
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 .م 2020  – هـ1441جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 

 

 معلومات الوثيقة 

 سياسة تعارض املصالح  سم الوثيقة : ا

 معتمدة  حالة اعتمادية الوثيقة: 

 1.0 معلومات اإلصدار الحالي:

 م 2020-06-26 اإلصدار:تاريخ 

 

 التعديالت التاريخية على الوثيقة

 التعديالت التاريخ  مراجعة بواسطة /تحديث   /أعداد االصدار 

 مساعد اللهيم بنت نوره  1.0
 هـ 27-10-1441

 م19-06-2020
 السياسة  إعداد 

 فاطمة بنت أحمد الدريهم  1.0
 هـ 28-10-1441

 م20-06-2020
 مراجعة السياسة 

 مجلس اإلدارة  1.0
 هـ 06-11-1441

 م26-06-2020
 اعتماد املجلس 
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 تمهيد:

عُد ما يقوم به من  جمعية الحوسبة السحابيةتحترُم”  
َ
 كّل شخٍص يعمل لصالحها، وت

َ
” خصوصية

ملن   الشخصية  املصالح  أن  ترى  الجمعية  أنَّ  إال  اهتمامها،  ليس من  العمل  إطار  تصرفاٍت خارَج 

يعمل لصالحها أثناَء ممارسِة أّيِ أنشطٍة اجتماعيٍة، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخُل، بصورٍة مباشرٍة  

 معه تعارض في املصالح.
ُ
 أو غيِر مباشرٍة، مع موضعيته، أو والئِه للجمعية مما قْد ينشأ

 

والعناي الجماعِي  والعمل  النزاهِة  في  املتمثلِة  ومبادئها  بقيمها  الجمعية  ؤمن 
ُ
واإلنجاِز،  ت واملبادرِة  ِة 

وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي  

ر املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألّي شخٍص يعمل لصالح الجمعية على أداء  
ّ
أن تؤث

 ى مكاسٍب على حساب الجمعية.واجباته تجاه الجمعية، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك املصالح عل

 

 نطاق وأهداف السياسة:

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي    2-1

م
ُ
والالئحة    تحك التنفيذية،  والئحته  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  ونظام  املصالح،  تعارض 

 لها، دوَن أن تحلَّ محلها. األساسية للجمعية، تأتي هذه 
ً
 السياسة استكماال

طبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية    2-2
ُ
ت

العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري الجمعية  

 موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.التنفيذيين، وجميع 

يشمل تعارض املصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح   2-3

أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء،  

 أو غيرهم من أفراد العائلة. 
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ا  2-3 تربط  التي  الوثائق  من   
ُ
يتجزأ ال   

ً
جزءا السياسة  هذه  عدُّ 

ُ
العاملين  ت باألشخاص  لجمعية 

 لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

ا  2-4 مع  تبرمها  التي  العقود  الجمعية  ّضمن 
ُ
تنظم    الستشاريينت  

ً
نصوصا غيرهم،  أو  الخارجيين 

 تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

ا ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض  تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعته  2-5

 املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 

 

وليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم  ؤ مس

 تعارض املصالح:

 إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.  •

محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في يجوز للمجلس تكوين لجان   •

املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك  

 اللجان.

ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص   •

ء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضا 

الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص 

 باقي موظفي الجمعية.

 لسلطته التقديرية أن يقرر   •
ً
االعفاء    – بشأن كل حالة على حدة  – يجوز ملجلس اإلدارة وفقا

 من حين آلخر في سياق نشاطات  من املسئولية عند تعارض املصالح الذي ق
ً
د ينشأ عرضا

الشخص وقراراته املعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق 

بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق  

 مع مصالح الجمعية. 

ض مصالح، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعار  •

بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة 

 لذلك.
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ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا   •

 دم التزام جميع ذوي العالقة بها. الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن ع

مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة  •

 السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ   •

 اإلبالغ.

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة    3-9

 عليها.

 حاالت تعارض املصالح:

ال يعني وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر    4-1

بي في املصالح  بالجمعية، قيام تعارض  ن الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض املصالح أو غير مباشر 

، أو يقوم بتصرف ملصلحة  
ً
، أو يتخذ قرارا

ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا

بالرأي   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  مصلحة  ا  إمَّ الوقت  نفس  في  لديه  وتكون  الجمعية، 

أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر    املطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه، 

غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على انتهاٍك  

 للسرية، وإساءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق ملكاسب شخصية، وزعزعٍة للوالء للجمعية.

ملواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع  هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من ا  4-2

املواقف األخرى املحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء  

أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة  

 ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 

 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي  ينشأ تعارض املصال •
ً
ح مثال

أو مصلحة   له مصلحة شخصية  أو  بأي نشاط،  له صلة  أو  في   
ً
الجمعية مشاركا من موظفي 

تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية 

 راته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قد



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى   •
ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا

أو غير   ذلك بطريقة مباشرة  كان  أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء 

 من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون ال
ً
 جمعية.مباشرة مستفيدا

قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية   •

 بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.

ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع   •

 عقود معهم 

في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى  من إحدى صور تعارض املصالح تكون   •

 ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.

أمثلة   • من  الجمعية  موظف  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  عليها  يحصل  التي  واإلكراميات  الهدايا 

 تعارض املصالح.

االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من   •

 معية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.الج

للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم   • ا خاًصا 
ً
تعتبر ملك التي  املعلومات  أو إعطاء  إفشاء األسرار 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

 قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير   •

 على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.

تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات   •

 و سعيها للتعامل معها. قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أ

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو   •

 أحد أفراد عائلته. 

في   •  
ً
تعارضا ُيِظهَر  أْن  شأنه  من  الشخصية  للمصلحة  الجمعية  وممتلكات  أصول  استخدام 

، كاستغالل أوقات دوام الجمعية،  
ً
 أو محتمال

ً
أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها  املصالح فعليا

لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءِة استخداِم املعلومات املتحصلِة من خالل عالقِة  

 الشخِص بالجمعيِة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى 

 

 



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 االلتزامات:

 لتالي: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم با 5-1

 اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية •

االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة   •

 النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية. 

 هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من  عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو   •
ً
معنويا

.
ً
 خالل أداء عمله لصالح الجمعية

 تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك  •

 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.  •

مصالح طارئة سواء    اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض •

 كانت مالية أو غير مالية. 

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية. •

 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك. •

 

  



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 متطلبات اإلفصاح:

املسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة و  6-1

التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في  

 كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:

ا • واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  واملتطوعين يتعين  املوظفين  من  وغيرهم  لتنفيذي 

اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،  

 سواء كانت داخل اململكة أم خارجها. 

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

 املؤسسات الربحية. اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

أسرهم   أفراد  من  أي  تخص  ملكية  حصة  أو  مالية  مصلحة  أو  وظيفة  أية  عن  اإلفصاح 

ربحية   مؤسسات  أو  جمعيات  أية  في  واألبناء/البنات(  والزوجة/الزوجات/الزوج  )الوالدان 

 الجمعية أو تسعى للتعامل معها. تتعامل مع 

يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين  •

اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور  

للمراجعة والتقييم من قبل مجلس الحاالت  الجمعية   في املصالح. وتخضع جميع هذه  إدارة 

واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة 

على  يتعين  ربما  املصالح،  في  تعارض  على  تنطوي  ربما  التي  الوظائف  من  ذلك  غير  أو  أخرى 

  30غضون  املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في 

يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام  

 املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام. 

 

يعّرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول    6-2

من   وغيره  والتنمية  التنفيذي  العمل  لنظام  طبقا  التأديبية  لإلجراءات  واملتطوعين  املوظفين 

 االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

 تقارير تعارض املصالح:



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي •

 الجمعية لدى املدير التنفيذيتودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي  •

لصالح   • املبرمة  والعقود  باألعمال   
ً
خاصا  

ً
تقريرا الخارجي  الجمعية  حسابات  مراجع  ُيقدم 

الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس، حال طلِب رئيِس  

لل يقدمه  الذي  الجمعية  ألداء  السنوي  تقريره  مع  ذلك  وُيضمن  اإلدارة،  جمعية مجلس 

 العمومية.

ُيوّضح  • اإلدارة  مجلس  على  ُيعرض   
ً
سنويا  

ً
تقريرا الداخلية  باملراجعة  املخولة  اإلدارة  صدر 

ُ
ت

 لنماذج اإلفصاح  
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا

 املودعة لديها. 

 

 ال يتجزأ من الوثائق التي
ً
عد جزءا

ُ
تربط الجمعية باألشخاص العاملين    حيث إّنِ هذه السياسة ت

 أحكامها وااللتزامات الواردة بها. 
َ
 لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفة

 

 

 

 

 

  



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

إقرار: تعهد  و

 في   وبصفتي  صالح بن فهد الزيد أقر وأتعهد أنا
ً
 . مجلس إدارة الجمعية  عضوا

، وبناء عليه  الحوسبة السحابيةبأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية  

أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة  

أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي  

أو   أصدقائي  أو  أقاربي  أو  الشخصية  ألغراض ي  مواردها  أو  أصولها  أو  الجمعية  تخص  معلومات 

 .استغاللها ألي منفعة أخرى 

 

 هـ  1443/ 4/ 25التاريخ  

 م  2021/ 30/11املوافق 

 

  التوقيع
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 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 (: نموذج إفصاح مصلحة1ملحق )

 في
ً
 مالية

ً
 أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ هل تملك أيَّ مصلحة

 ال -

 في أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع  
ً
 مالية

ً
هل يملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحة

 الجمعية؟ 

 ال -

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل  

بتملك أِيّ عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أِيّ أعمال تجارية من قبلك أو من قبل  الخاصة 

 .أٍيّ من أفراد عائلتك

    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار الهجري     

اسم 

 النشاط

نوع  

 النشاط
 املدينة

رقم 

السجل أو  

رخصة  

 العمل

 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم 

هل حصلت 

على موافقة 

 الجمعية؟

هل ترتبط  

الشركة  

بعالقة عمل  

 مع الجمعية؟ 

املصلحة املالية 

 اإلجمالية 

 

(%) 

             

 

تقلد منصًبا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال  هل ت

 أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أّيِ جهة أخرى غير الجمعية

 ال -
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)مثل   والبنات( منصًبا  )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء  أسرتك  أفراد  أي من  يتقلد  هل 

إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه  منصب عضو في مجلس  

 عضوية في أّيِ جهة أخرى غير الجمعية؟

 ال -

التفاصيل   عن  اإلفصاح  عليك  يجب  فأنه  السابقة،  األسئلة  من  أي  على  بنعم  اإلجابة  حالة  في 

الخاصة بشغل أي منصب و / أو املشاركة في أِيّ أعمال خارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة أو 

 .القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أٍيّ من أفراد عائلتك

 

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية  

 أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

 ال -

 

 

 

 

 

 

اسم 

 الجهة

نوع  

 الجهة
 املدينة

هل ترتبط الجهة بعالقة  

 عمل مع الجمعية؟

هل حصلت على موافقة 

 الجمعية؟

صاحب 

 املنصب 
 املنصب 

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير  

 توليك هذا املنصب؟
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الهدية عند   في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل 

 .ن أفراد عائلتكقبولها من قبلك أو من قبل أٍيّ م

     تاريخ تقديم الهدية امليالدي تاريخ تقديم الهدية الهجري   

اسم مقدم  

 الهدية
 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم  الجهة

 هل

 

 قبلت الهدية؟ 

هل ترتبط  

الجهة بعالقة  

عمل مع  

 الجمعية؟

 قيمة الهدية تقديريا نوع الهدية 

            

 

املوقع   أنا  تعارض  أقر  سياسة  مع  ومتماشية  محدثة وصحيحة  أعاله  املعلومات  جميع  أنا  أدناه 

 .املصالح املعتمدة من الجمعية

 هد الزيد صالح ف :االسم

 دارة اإل عضو مجلس  :ملنصب في الجمعية:ا

 هـ  1443/ 4/ 25 :التاريخ

 م  2021/ 30/11املوافق 

   :التوقيع

 

 

 

 :  املراجع

- 26( في دورته األولى، واملنعقد بتاريخ 2020/ 2اجتماعه رقم )عتمد مجلس إدارة الجمعية في أ

 (. 2020/ 2/ 15. هذه السياسة وبقرار رقم )م2020/ 06/ 26م املوافق 06-2020
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 املصالح  تعارض سياسة
 

 

 ه1441شوال  1.0اإلصدار 
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 .م 2020  – هـ1441جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 

 

 معلومات الوثيقة 

 سياسة تعارض املصالح  سم الوثيقة : ا

 معتمدة  حالة اعتمادية الوثيقة: 

 1.0 معلومات اإلصدار الحالي:

 م 2020-06-26 اإلصدار:تاريخ 

 

 التعديالت التاريخية على الوثيقة

 التعديالت التاريخ  مراجعة بواسطة /تحديث   /أعداد االصدار 

 مساعد اللهيم بنت نوره  1.0
 هـ 27-10-1441

 م19-06-2020
 السياسة  إعداد 

 فاطمة بنت أحمد الدريهم  1.0
 هـ 28-10-1441

 م20-06-2020
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 تمهيد:

عُد ما يقوم به من  جمعية الحوسبة السحابيةتحترُم”  
َ
 كّل شخٍص يعمل لصالحها، وت

َ
” خصوصية

ملن   الشخصية  املصالح  أن  ترى  الجمعية  أنَّ  إال  اهتمامها،  ليس من  العمل  إطار  تصرفاٍت خارَج 

يعمل لصالحها أثناَء ممارسِة أّيِ أنشطٍة اجتماعيٍة، أو مالي، أو غيرها، قد تتداخُل، بصورٍة مباشرٍة  

 معه تعارض في املصالح.
ُ
 أو غيِر مباشرٍة، مع موضعيته، أو والئِه للجمعية مما قْد ينشأ

 

والعناي الجماعِي  والعمل  النزاهِة  في  املتمثلِة  ومبادئها  بقيمها  الجمعية  ؤمن 
ُ
واإلنجاِز،  ت واملبادرِة  ِة 

وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي  

ر املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألّي شخٍص يعمل لصالح الجمعية على أداء  
ّ
أن تؤث

 ى مكاسٍب على حساب الجمعية.واجباته تجاه الجمعية، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك املصالح عل

 

 نطاق وأهداف السياسة:

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي    2-1

م
ُ
والالئحة    تحك التنفيذية،  والئحته  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  ونظام  املصالح،  تعارض 

 لها، دوَن أن تحلَّ محلها. األساسية للجمعية، تأتي هذه 
ً
 السياسة استكماال

طبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية    2-2
ُ
ت

العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري الجمعية  

 موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.التنفيذيين، وجميع 

يشمل تعارض املصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح   2-3

أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء،  

 أو غيرهم من أفراد العائلة. 



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

ا  2-3 تربط  التي  الوثائق  من   
ُ
يتجزأ ال   

ً
جزءا السياسة  هذه  عدُّ 

ُ
العاملين  ت باألشخاص  لجمعية 

 لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

ا  2-4 مع  تبرمها  التي  العقود  الجمعية  ّضمن 
ُ
تنظم    الستشاريينت  

ً
نصوصا غيرهم،  أو  الخارجيين 

 تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

ا ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض  تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعته  2-5

 املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 

 

وليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم  ؤ مس

 تعارض املصالح:

 إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.  •

محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في يجوز للمجلس تكوين لجان   •

املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك  

 اللجان.

ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص   •

ء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضا 

الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص 

 باقي موظفي الجمعية.

 لسلطته التقديرية أن يقرر   •
ً
االعفاء    – بشأن كل حالة على حدة  – يجوز ملجلس اإلدارة وفقا

 من حين آلخر في سياق نشاطات  من املسئولية عند تعارض املصالح الذي ق
ً
د ينشأ عرضا

الشخص وقراراته املعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق 

بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق  

 مع مصالح الجمعية. 

ض مصالح، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعار  •

بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة 

 لذلك.



 سياسة تعارض املصالح 
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ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا   •

 دم التزام جميع ذوي العالقة بها. الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن ع

مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة  •

 السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ   •

 اإلبالغ.

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة    3-9

 عليها.

 حاالت تعارض املصالح:

ال يعني وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر    4-1

بي في املصالح  بالجمعية، قيام تعارض  ن الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض املصالح أو غير مباشر 

، أو يقوم بتصرف ملصلحة  
ً
، أو يتخذ قرارا

ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا

بالرأي   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق  مصلحة  ا  إمَّ الوقت  نفس  في  لديه  وتكون  الجمعية، 

أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر    املطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه، 

غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على انتهاٍك  

 للسرية، وإساءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق ملكاسب شخصية، وزعزعٍة للوالء للجمعية.

ملواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع  هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من ا  4-2

املواقف األخرى املحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء  

أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة  

 ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 

 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي  ينشأ تعارض املصال •
ً
ح مثال

أو مصلحة   له مصلحة شخصية  أو  بأي نشاط،  له صلة  أو  في   
ً
الجمعية مشاركا من موظفي 

تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية 

 راته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قد



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى   •
ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا

أو غير   ذلك بطريقة مباشرة  كان  أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء 

 من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون ال
ً
 جمعية.مباشرة مستفيدا

قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية   •

 بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.

ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع   •

 عقود معهم 

في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى  من إحدى صور تعارض املصالح تكون   •

 ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.

أمثلة   • من  الجمعية  موظف  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  عليها  يحصل  التي  واإلكراميات  الهدايا 

 تعارض املصالح.

االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من   •

 معية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.الج

للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم   • ا خاًصا 
ً
تعتبر ملك التي  املعلومات  أو إعطاء  إفشاء األسرار 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

 قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير   •

 على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.

تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات   •

 و سعيها للتعامل معها. قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أ

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو   •

 أحد أفراد عائلته. 

في   •  
ً
تعارضا ُيِظهَر  أْن  شأنه  من  الشخصية  للمصلحة  الجمعية  وممتلكات  أصول  استخدام 

، كاستغالل أوقات دوام الجمعية،  
ً
 أو محتمال

ً
أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها  املصالح فعليا

لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءِة استخداِم املعلومات املتحصلِة من خالل عالقِة  

 الشخِص بالجمعيِة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى 

 

 



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 االلتزامات:

 لتالي: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم با 5-1

 اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية •

االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة   •

 النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية. 

 هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من  عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو   •
ً
معنويا

.
ً
 خالل أداء عمله لصالح الجمعية

 تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك  •

 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.  •

مصالح طارئة سواء    اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض •

 كانت مالية أو غير مالية. 

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية. •

 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك. •
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 متطلبات اإلفصاح:

املسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة و  6-1

التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في  

 كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:

ا • واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  واملتطوعين يتعين  املوظفين  من  وغيرهم  لتنفيذي 

اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،  

 سواء كانت داخل اململكة أم خارجها. 

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

 املؤسسات الربحية. اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في

واملتطوعين  • املوظفين  من  وغيرهم  التنفيذي  واملسؤول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين 

أسرهم   أفراد  من  أي  تخص  ملكية  حصة  أو  مالية  مصلحة  أو  وظيفة  أية  عن  اإلفصاح 

ربحية   مؤسسات  أو  جمعيات  أية  في  واألبناء/البنات(  والزوجة/الزوجات/الزوج  )الوالدان 

 الجمعية أو تسعى للتعامل معها. تتعامل مع 

يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين  •

اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور  

للمراجعة والتقييم من قبل مجلس الحاالت  الجمعية   في املصالح. وتخضع جميع هذه  إدارة 

واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة 

على  يتعين  ربما  املصالح،  في  تعارض  على  تنطوي  ربما  التي  الوظائف  من  ذلك  غير  أو  أخرى 

  30غضون  املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في 

يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام  

 املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام. 

 

يعّرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول    6-2

من   وغيره  والتنمية  التنفيذي  العمل  لنظام  طبقا  التأديبية  لإلجراءات  واملتطوعين  املوظفين 

 االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

 تقارير تعارض املصالح:
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 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي •

 الجمعية لدى املدير التنفيذيتودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي  •

لصالح   • املبرمة  والعقود  باألعمال   
ً
خاصا  

ً
تقريرا الخارجي  الجمعية  حسابات  مراجع  ُيقدم 

الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس، حال طلِب رئيِس  

لل يقدمه  الذي  الجمعية  ألداء  السنوي  تقريره  مع  ذلك  وُيضمن  اإلدارة،  جمعية مجلس 

 العمومية.

ُيوّضح  • اإلدارة  مجلس  على  ُيعرض   
ً
سنويا  

ً
تقريرا الداخلية  باملراجعة  املخولة  اإلدارة  صدر 

ُ
ت

 لنماذج اإلفصاح  
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا

 املودعة لديها. 

 

 ال يتجزأ من الوثائق التي
ً
عد جزءا

ُ
تربط الجمعية باألشخاص العاملين    حيث إّنِ هذه السياسة ت

 أحكامها وااللتزامات الواردة بها. 
َ
 لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفة
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إقرار: تعهد  و

أنا وأتعهد  املاجد أقر  عبدهللا  بن  الجمعية    وبصفتي    عبدالرحمن  إدارة  مجلس  في   
ً
عضوا

 واملشرف املالي لها. 

، وبناء عليه  الحوسبة السحابيةبأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية  

أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة  

أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي  

أو  معلوما أصدقائي  أو  أقاربي  أو  الشخصية  ألغراض ي  مواردها  أو  أصولها  أو  الجمعية  تخص  ت 

 .استغاللها ألي منفعة أخرى 

  Abdulrahman A. Almajed:  التوقيع

 ـ  ه  1443/ 04/ 18التاريخ  

 م  2021/ 11/ 23املوافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

 (: نموذج إفصاح مصلحة1ملحق )

 في 
ً
 مالية

ً
 أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل تملك أيَّ مصلحة

 نعم -

 ال -

 في أِيّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع  
ً
 مالية

ً
هل يملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحة

 الجمعية؟ 

 نعم -

 ال -

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل  

بتملك أِيّ عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أِيّ أعمال تجارية من قبلك أو من قبل  الخاصة 

 .أٍيّ من أفراد عائلتك

    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار الهجري     

اسم 

 النشاط

نوع  

 النشاط
 املدينة

رقم 

السجل أو  

رخصة  

 العمل

 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم 

هل حصلت 

على موافقة 

 الجمعية؟

هل ترتبط  

الشركة  

بعالقة عمل  

 مع الجمعية؟ 

املصلحة املالية 

 اإلجمالية 

 

(%) 

             

 

تقلد منصًبا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال  هل ت

 أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أّيِ جهة أخرى غير الجمعية

 نعم -

 ال -

 



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

)مثل   والبنات( منصًبا  )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء  أسرتك  أفراد  أي من  يتقلد  هل 

إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه  منصب عضو في مجلس  

 عضوية في أّيِ جهة أخرى غير الجمعية؟

 نعم -

 ال -

التفاصيل   عن  اإلفصاح  عليك  يجب  فأنه  السابقة،  األسئلة  من  أي  على  بنعم  اإلجابة  حالة  في 

الخاصة بشغل أي منصب و / أو املشاركة في أِيّ أعمال خارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة أو 

 .القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أٍيّ من أفراد عائلتك

 

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية  

 أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

 نعم -

 ال -

 

 

الهدية عند   في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل 

 .ن أفراد عائلتكقبولها من قبلك أو من قبل أٍيّ م

     تاريخ تقديم الهدية امليالدي تاريخ تقديم الهدية الهجري   

اسم 

 الجهة

نوع  

 الجهة
 املدينة

هل ترتبط الجهة بعالقة  

 عمل مع الجمعية؟

هل حصلت على موافقة 

 الجمعية؟

صاحب 

 املنصب 
 املنصب 

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير  

 توليك هذا املنصب؟

        



 سياسة تعارض املصالح 

 

 أمانة املجلس 

 

اسم مقدم  

 الهدية
 السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم  الجهة

 هل

 

 قبلت الهدية؟ 

هل ترتبط  

الجهة بعالقة  

عمل مع  

 الجمعية؟

 قيمة الهدية تقديريا نوع الهدية 

            

 

املوقع   أنا  تعارض  أقر  سياسة  مع  ومتماشية  محدثة وصحيحة  أعاله  املعلومات  جميع  أنا  أدناه 

 .املصالح املعتمدة من الجمعية

 ن عبدهللا املاجدعبدالرحم   :االسم

 املالي املشرف  –عضو مجلس اإلدارة   :ملنصب في الجمعية:ا

 م 2021-11-23 :التاريخ

 Abdulrahman A. Almajed :التوقيع

 

 

 

 :  املراجع

- 26( في دورته األولى، واملنعقد بتاريخ 2020/ 2اجتماعه رقم )عتمد مجلس إدارة الجمعية في أ

 (. 2020/ 2/ 15. هذه السياسة وبقرار رقم )م2020/ 06/ 26م املوافق 06-2020

 

 

 

 

 

 

 



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 

 

 

 

 

 

 .-اصملا ضراع& ةسايس
 

 

 ه١٤٤١ لاوش ١٫٠ رادصإلا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
 

 

 .م٢٠٢٠ – ـ;١٤٤١ ةيبا)6لا ةبسو)'ا ةيعم1' ةظوفحم قوق)'ا عيمج

 
 ةقيثولا تامولعم

 ?<اصملا ضراع: ةسايس : ةقيثولا مسا

 ةدمتعم :ةقيثولا ةيدامتعا ةلاح

 ١٫٠ :HIاG<ا رادصإلا تامولعم

 م٢٠٢٠-٠٦-٢٦ :رادصإلا خMرات

 

 ةقيثولا UVع ةيخMراتلا تاليدعتلا

 تاليدعتلا خMراتلا ةطساوب ةعجارم / ثيدحت /دادعأ رادصالا

 ميBللا دعاسم ت>ب هرون ١٫٠
١٤٤١-١٠-٢٧Hـ 

 م٢٠٢٠-٠٦-١٩
 ةسايسلا دادعإ

 مSTردلا دمحأ ت>ب ةمطاف ١٫٠
١٤٤١-١٠-٢٨Hـ 

 م٢٠٢٠-٠٦-٢٠
 ةسايسلا ةعجارم

 ةرادإلا سلجم ١٫٠
١٤٤١-١١-٠٦Hـ 

 م٢٠٢٠-٠٦-٢٦
 سل23ا دامتعا

    

    

 
 
 
 

 

 
 
 

  



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 

 
 
 

 :دي#مت

ةيصوصخ ”ةيبا50لا ةبسو0/ا ةيعمج ”ُم$#حت
َ

Gو ،ا0D/اصل لمعC ٍص@? ّل> 
َ

 نم ھب موقي ام ُدع

 نمل ةيص@aلا `/اصملا نأ ىرت ةيعم[/ا َّنأ الإ ،اDمامتWا نم سUل لمعلا راطإ َجراخ ٍتافرصت

C0/اصل لمعDأ ِّيأ ِةسرامم َءانثأ اgام وأ ،ٍةيعامتجا ٍةطشkl، غ وأn$Wٍةرشابم ٍةروصب ،ُلخادتت دق ،ا 

أشwي ْدق امم ةيعم[uل ِھئالو وأ ،ھتيعضوم عم ،ٍةرشابم ِ$nغ وأ
ُ

 .`/اصملا zl ضراعG ھعم 

 

ت
ُ

 ،ِزاجنإلاو ِةردابملاو ِةيانعلاو �lِام[/ا لمعلاو ِةWا��لا zl ِةلثمتملا ا�~دابمو اDميقب ةيعم[/ا نمؤ

 يدافتل كلذو ،ا��يامحو ميقلا كلت ز�زعتل ؛ةيعم[/ا نع ةرداصلا `/اصملا ضراعG ةسايس يGأتو

ثؤت نأ
ّ

 ءادأ ��ع ةيعم[/ا `/اصل لمعC ٍص@? ّيأل ةينDملا وأ ،ةيلئاعلا وأ ةيص@aلا ةu0صملا ر

 .ةيعم[/ا باسح ��ع ٍبسا�م ��ع `/اصملا كلت لالخ نم َلصّحَتي نأ وأ ،ةيعم[/ا هاجت ھتابجاو

 

 :ةسايسلا فاد.أو قاطن

 ¦¥لا ةيدوعسلا ةي¤رعلا ةكلمملا zl ا�¢ لومعملا نnناوقلاو تاع¡رش لا zl ءاج امب لالخإلا مدع عم ١-٢

كحت
ُ

 ةحئاللاو ،ةيذيفنتلا ھتحئالو ةيلWألا تاسسؤملاو تايعم[/ا ماظنو ،`/اصملا ضراعG م

الامكتسا ةسايسلا هذW يGأت ،ةيعم[uل ةيساسألا
ً

 .اDلحم َّلحت نأ َنود ،اDل 

ت ٢-٢
ُ

 ةيعم[/ا ءاضعأ كلذ لمش¡و ،ةيعم[/ا `/اصل لمعC ص@? ل> ��ع ةسايسلا هذW قبط

 ةيعم[/ا يريدمو ،ةرادإلا سلجم نم ةقث¬نملا نا[uلا ءاضعأو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةيمومعلا

 .ةيعم[/ا �lوطتمو ةيعم[/ا يفظوم عيمجو ،نnيذيفنتلا

٣-٢ Cلمش Gسفنأ صا@?ألاب قلعتي ام ،`/اصملا ضراعDن�رو>ذملا م zl اصمو ةقباسلا ةرقفلا/` 

 ،ءاقشألا ،نيدلاولا ،ءانبألا ،ةجوزلا ءالؤW لمش¡و ،م�¢ ةيص@? ةقالع مDل نو�ت رخآ ص@? يأ

 .ةلئاعلا دارفأ نم مn$Wغ وأ



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
٣-٢ G

ُ
اءزج ةسايسلا هذW ُّدع

ً
أزجتي ال 

ُ
 نnلماعلا صا@?ألاب ةيعم[/ا ط¤رت ¦¥لا قئاثولا نم 

 .لمع دوقع وأ نnيعG تارارق قئاثولا كلت تنا> ءاوس ا0D/اصل

ت ٤-٢
ُ

اصوصن ،مn$Wغ وأ نnيجرا@/ا ن�nراش سالا عم اDم$µت ¦¥لا دوقعلا ةيعم[/ا نمّض
ً

 مظنت 

Gما�حأ عم قفتي امب `/اصملا ضراع Wةسايسلا هذ. 

 ضراعG لا�شأ يأ نم ا0D/اصل لمعC نمو ا��عمسو ةيعم[/ا ةيامح �kإ ةسايسلا هذW فد�· ٥-٢

 .حاصفإلا مدع ب¬س¹ أشwت دق ¦¥لا ةيبلسلا `/اصملا

 

 ميظنت ةسايسI ةصاGHا ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم تايحالصو تايلوؤسم

Lاصملا ضراعGQ: 

 .ةرادإلا سل[« ةسUئرلا تاصاصتخالا دحأ `/اصملا ضراعG ةرادإ •

 zl رظنلل سل[«ا نم ةقث¬نملا ھنا[/ دحأ فيل�ت وا ةددحم نا[/ ن�و�ت سلجملل زوجي •

 كلت ةيلالقتسا تابلطتم ةاعارم عم `/اصم ضراعG ��ع يوطنت نأ لمت0«ا نم ¦¥لا لئاسملا

 .نا[uلا

 صخي اميف ةيعم[/ا ةرادإ سلجم ررق اذإ الإ `/اصم ضراعG ةلاح zl ص@aلا نو�ي ال •

Gغلا عم ةيعم[/ا تالماعn$ وأ Gيذيفنتلا رابكو سل[«ا ءاضعأ تالماعnن zl نأ ةيعم[/ا 

 صوصخب يذيفنتلا لوؤسملا عم رارقلا ةيحالص نو�تو ،`/اصم ضراعG ��ع يوضنت ةلا0/ا

 .ةيعم[/ا يفظوم Àlاب

اقفو ةرادإلا سل[« زوجي •
ً

 ءافعالا – ةدح ��ع ةلاح ل> نأش¹ – ررقي نأ ة�ريدقتلا ھتطلسل 

اضرع أشwي دق يذلا `/اصملا ضراعG دنع ةيلوئسملا نم
ً

 تاطاشg قايس zl رخآل نnح نم 

 قلعتي ام ءاوس ،ةيعم[/ا عم ھلمع قايس zl أشwي دق يذلا وأ ،ةداتعملا ھتارارقو ص@aلا

 قفاوتي امب ھجو لمكأ ��ع فرصتلا zl ھبجاوب مايقلا نع ھقيعG `/اصمب وأ ةيلام `/اصمب

 .ةيعم[/ا `/اصم عم

 ةضراعتملا ةu0صملا بحاص م�#لي ،`/اصم ضراعG ةلا0/ا نأ ةرادإلا سلجم ررقي امدنع •

 ةمظنملا تاءارجالا عابتÇو ةرادإلا سلجم اWررقي ¦¥لا تاءارجإلا عيمج¤و ھعضو حيÅ0تب

 .كلذل



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
 اياضقلا عفرو ،ةسايسلا هذW يفلاخم ��ع تاءاز[/ا عاقيإ ةيحالص ةيعم[/ا ةرادإ سل[« •

 .ا�¢ ةقالعلا يوذ عيمج ما�#لا مدع نع مجنت دق ¦¥لا رارضألاب ةبلاطملل ةيقوق0/او ةيئان[/ا

 ةمظنالا عم كلذ ضراعتي الأ ��ع ةسايسلا هذW ما�حأ $nسفت zl لو@«ا وW ةرادإلا سلجم •

 .ةفرشملا تاD[/ا ةمظنأو ةيعم[uل ةيساسألا ةحئاللاو ة�راسلا

• Cةرادإلا سلجم دمتع Wخ�رات نم ةذفان نو�تو ةيعم[/ا يفظوم عيمج غلب�و ،ةسايسلا هذ 

 .غالبإلا

 ةمزاللا تاليدعتلا ءارجÇو ا�Íجومب لمعلاو ةسايسلا هذW ذيفنت نم دكأتلا ةرادإلا سلجم �kوتي ٩-٣

 .ا�Îلع

 :GQاصملا ضراعL تالاح

 رشابم ل�ش¹ ءاوس قلعتي طاشg يأ zl ةيعم[/ا `/اصل لمعC ص@aل ٍةu0صم دوجو ¦ÏعC ال ١-٤

 `/اصملا ضراعG أشwي دق نكلو .نnفرطلا نnب `/اصملا zl ضراعG مايق ،ةيعم[/اب رشابم $nغ وأ

ايأر يدبي نأ ةيعم[/ا `/اصل لمعC نمم بلطي امدنع
ً

ارارق ذختي وأ ،
ً

 ةu0صمل فرصتب موقي وأ ،

 يأرلاب رشابم $nغ وأ رشابم ل�ش¹ قلعتت ةu0صم اَّمإ تقولا سفن zl ھيدل نو�تو ،ةيعم[/ا

 رخآ فرط هاجت ما�#لا ھيدل نو�ي نأ وأ ،هذاختا ھنم بولطملا فرصتلاب وأ ،هؤادبإ ھنم بولطملا

 ٍكا��نا ��ع `/اصملا ضراعG تالاح يوطنت ذإ .فرصتلا وأ رارقلا وأ يأرلا اذ�¢ قلعتي ةيعم[/ا $nغ

 .ةيعم[uل ءالولل ٍةعزعزو ،ةيص@? بسا�مل ٍقيقحتو ،ةقثلا لامعتسال ٍةءاسÇو ،ة�رسلل

٢-٤ Wياعمل ةلثما عضت ةسايسلا هذn$ أ الإ فقاوملا نم ددعل ةيكولسÓال ةرورضلاب ا� Gعيمج ىطغ 

 ءاقلت نم فرصتلا ةيعم[/ا `/اصل لمعC نم ل> ��ع متحت�و ،ا�Õودح لمت0«ا ىرخألا فقاوملا

 ةسايسلا هذW فلاخي كولس ھنأ ودبي دق ام بنجتو ،ةسايسلا هذW عم Ö×Øامتت ةروصب مDسفنأ

 :�lي ام ضراعتلا تالاح ��ع ةلثمالا نمو

الثم `/اصملا ضراعG أشwي •
ً

 zl يأ وأ ھنا[/ نم ةن[/ يأ وضع وأ ةرادإلا سلجم وضع نأ ةلاح 

ا>راشم ةيعم[/ا يفظوم نم
ً

 zl يأب ةلص ھل وأ gصم ھل وأ ،طاشu0صم وأ ةيص@? ةu0ة 

 ةيعوضوم ��ع رشابم $nغ وأ رشابم ل�ش¹ رثؤي دق طاشg وأ لمع يأ zl ةينDم وأ ةيميظنت

 .ةيعم[/ا هاجت ھتايلوئسمو ھتابجاو ةيدأت zl ھتاردق ��ع وأ فظوملا وأ وضعلا كلذ تارارق



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
اضيأ `/اصملا zl ضراعتلا أشwي •

ً
 zl يذيفنتلا رابك دحأ وأ ةرادإلا سلجم وضع نأ ةلاحnىقلتي ن 

 $nغ وأ ةرشابم ةق�رطب كلذ نا> ءاوس رخآ فرط يأ نم ةيص@? بسا�م ��ع لصحي وأ

اديفتسم ةرشابم
ً

 .ةيعم[/ا نوؤش ةرادإ zl ھتكراشمو ةعقوم نم 

 ةيدام تالماعم zl لوخدلا لالخ نم ةيداملا ةدافتسالا لالخ نم `/اصملا zl ضراعتلا أشwي دق •

 .ةيعم[uل $nجأتلا وأ ءارشلا وأ عيبلاب

 عيقوت وأ فئاظولا zl ءا¤رقألا وأ ءانبألا نnيعG لالخ نم `/اصملا zl ضراعتلا أشwي دق اضيا •

 مDعم دوقع

 ىرخأ ةDج zl ةيعم[/ا `/اصل لمعC نم طابترا لاح zl نو�ت `/اصملا ضراعG روص ىدحإ نم •

 .ةيعم[/ا عم تالماعG ا�Úيب نو��و

 ةلثمأ نم ةيعم[/ا فظوم وأ ةرادإلا سلجم وضع ا�Îلع لصحي ¦¥لا تايماركإلاو ايادDلا •

Gاصملا ضراع/`. 

 نم ةيلاح تامدخ لبقتسG وأ تامدخ مدقت ةأشwم وأ يراجت طاشzl g ةيكلملا وأ رامث سالا •

 .ةيعم[/ا عم لماعتلا نع ثحبت وا ةيعم[/ا

�لم $µتعG ¦¥لا تامولعملا ءاطعإ وأ رارسألا ءاشفإ •
ً

 مكحب ا�Îلع علطي ¦¥لاو ،ةيعم[uل اًصاخ ا

 .ةمد@/ا ھكرت دع¹ ولو ،ةفيظولا وأ ة�وضعلا

  $nثأتلا فد�¢ ةيعم[/ا عم لماعتت تاDج وأ صا@?أ نم ايادDل براقألا دحأ لوبق •

 .`/اصملا ضراعG ھنع جتwي دق ةيعم[/اب فظوملا وأ وضعلا تافرصت ��ع

• Gج يأ نم ھتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا وأ ةرادإلا سلجم وضع ملسDتاذ ءايشأ وأ غلابمل ة 

 .اDعم لماعتلل ا�Îعس وأ ةيعم[/ا عم ةD[/ا كلت لماعG ب¬س¹ ةميق

 وأ فظوملا نم ة¤ولطم $nتاوف ةميق عفدب ةيعم[/ا عم لماعتلل �ÝسG وأ لماعتت ةDج يأ مايق •

 .ھتلئاع دارفأ دحأ

اضراعG َرDِظُي ْنأ ھنأش نم ةيص@aلا ةu0صملل ةيعم[/ا تا�لتممو لوصأ مادختسا •
ً

 zl 

ايلعف `/اصملا
ً

المتحم وأ 
ً

 اDعفانم وأ ،ا�·ادعم وأ ،ا�Îفظوم وأ ،ةيعم[/ا ماود تاقوأ لالغتسا> ،

 ِةقالع لالخ نم ِةلصحتملا تامولعملا ِمادختسا ِةءاسإ وأ ،اDفادWأ وأ ةيعم[/ا `/اصم $nغل

 ىرخأ `/اصم َّيأ وأ ،ةينDم وأ ،ةيلئاع وأ ،ةيص@? بسا�م قيقحتل ؛ِةيعم[/اب ِص@aلا

 

  



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 

 :تاماSTلالا

 :klاتلاب م�#لي نأ ةيعم[/ا `/اصل لمعC نم ل> ��ع ١-٥

 ةيعم[/اب طابترالا دنع ةيعم[/ا نم ةدمتعملا `/اصملا ضراعG ةسايس ��ع رارقإلا •

 ميدقت وأ ةطساولا وأ ةابا0«ا مدعو ةنامألاو ةيلوؤسملاو ةWا��لاو ةلادعلا ميقب ما�#لالا •

 .ةيعم[/ا `/اصم ��ع ن�رخآلا وأ سفنلا ةu0صم

ا�ونعم وأ ايدام يgوناق $nغ ل�ش¹ ةدافتسالا مدع •
ً

 Wأ نم يأ وأ وWنم ھفراعمو ھئاقدصأو ھل 

ةيعم[/ا `/اصل ھلمع ءادأ لالخ
ً

. 

 كلذب Þlوت وأ `/اصم ضراعتل يدؤت ¦¥لا تارارقلا ذاختا zl ةكراشملا بنجت •

• Gا�ونس `/اصملا نع حاصفإلاب صا@/ا ةيعم[/ا جذومن ةئبع. 

 ءاوس ةئراط `/اصم ضراعG ة�Íش وأ `/اصم ضراعG ةلاح يأ نع رشابملا ھسUئرل حاصفإلا •

 .ةيلام $nغ وأ ةيلام تنا>

 .ةيعم[/ا `/اصل لمعC نمم ه$nغ نW وأ ھنع جتwت دق `/اصم ضراعG ةلاح يأ نع غالبإلا •

 .كلذ ةيعم[/ا بلط لاح zl وأ ،هدوجو لاح zl ،`/اصملا ضراعG ةلاح ءا�Óإ ت¬ثي ام ميدقت •

 

  



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 

 :حاصفإلا تابلطتم

 نnعوطتملاو نnفظوملا نم مn$Wغو نnيذيفنتلا نnلوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ��ع نnعتي ١-٦

 zl ا��قفاوم ��ع لوص0/او ،قبطنا امثيح ،ةيلاتلا تالا0/ا نع ةيعم[uل حاصفإلاب ماتلا ديقتلا

 :ال مأ `/اصملل لمتحم وأ �lعف ضراعG ��ع توطنا ءاوس ،ةجا0/ا تضتقا امثيح ،ةلاح ل>

 نnعوطتملاو نnفظوملا نم مn$Wغو يذيفنتلا لوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ��ع نnعتي •

 ،ةيجراخ ةسسؤم وأ ةيعمج عم مDل ¦×à@? طابترا وأ ،ا�ÓولغشC فئاظو ةيأ نع حاصفإلا

 .اDجراخ مأ ةكلمملا لخاد تنا> ءاوس

 نnعوطتملاو نnفظوملا نم مn$Wغو يذيفنتلا لوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ��ع نnعتي •

 .ةيح¤رلا تاسسؤملا zl مDل ةيكلم صصح ةيأ نع حاصفإلا

 نnعوطتملاو نnفظوملا نم مn$Wغو يذيفنتلا لوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ��ع نnعتي •

 مWرسأ دارفأ نم يأ صخت ةيكلم ةصح وأ ةيلام ةu0صم وأ ةفيظو ةيأ نع حاصفإلا

 ةيح¤ر تاسسؤم وأ تايعمج ةيأ zl )تانبلا/ءانبألاو جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلاو نادلاولا(

 .اDعم لماعتلل �ÝسG وأ ةيعم[/ا عم لماعتت

 نnعوطتملاو نnفظوملا نم مn$Wغو يذيفنتلا نnلوؤسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ل> ��ع نnعتي •

 روظحم ضراعG ��ع يوطنت نأ نكمي ةلاح ةيأ ��ع ا��قفاوم ��ع لوص0/او ةيعم[uل حاصفإلا

zl عيمج عضختو .`/اصملا Wةيعم[/ا ةرادإ سلجم لبق نم مييقتلاو ةعجارملل تالا0/ا هذ 

 ةرادإ zl ةفيظو �kإ وأ ةيعم[/ا zl ةيسائر ةفيظو �kإ فظوملا لاقتنا دنع .كلذ zl رارقلا ذاختاو

 ��ع نnعتي ام¤ر ،`/اصملا zl ضراعG ��ع يوطنت ام¤ر ¦¥لا فئاظولا نم كلذ $nغ وأ ىرخأ

 ٣٠ نوضغ zl حاصفإلا ناي¤و لمعلا تايقالخأو `/اصملا ضراعG جذومن ةئبعG ةداعإ فظوملا

 مايق نم دكأتلا ةيلوؤسم فظوملل رشابملا سUئرلا قتاع ��ع عقت امك .ةفيظولا $nيغG نم اموي

 .مات وحن ��ع حاصفإلا ةرامتسا ةئبعتب فظوملا

 

٢-٦ Cصقتلا ضّرعn$ zl نع حاصفإلا Wلع ةيعم[/ا ةقفاوم ��ع لوص0/او `/اصملا هذÎلوؤسملا ا� 

 ةيمنتلاو لمعلا ماظنل اقبط ةي¬يدأتلا تاءارجإلل نnعوطتملاو نnفظوملا نم ه$nغو يذيفنتلا

 .ةيعم[/ا zl ةيساسألا ةحئاللاو ةيدوعسلا ةي¤رعلا ةكلمملا zl ةيعامتجالا

 :GQاصملا ضراعL رYراقت



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
 يذيفنتلا ريدملا ىدل ةرادإلا سلجم ءاضعأ حاصفإ جذامن عيمج عدوت •

 يذيفنتلا ريدملا ىدل ةيعم[/ا �lوطتم وأ يفظوم حاصفإ جذامن عيمج عدوت •

ار�رقت ælرا@/ا ةيعم[/ا تاباسح عجارم مدقُي •
ً

اصاخ 
ً

 `/اصل ةم$µملا دوقعلاو لامعألاب 

 ِسUئر ِبلط لاح ،سل[«ا وضعل ةرشابم $nغ وأ ةرشابم ةu0صم ��ع يوطنت ¦¥لاو ةيعم[/ا

 ةيعم[uل ھمدقي يذلا ةيعم[/ا ءادأل يونسلا هر�رقت عم كلذ نمضُ�و ،ةرادإلا سلجم

 .ةيمومعلا

ت •
ُ

ار�رقت ةيلخادلا ةعجارملاب ةلو@«ا ةرادإلا ردص
ً

ا�ونس 
ً

 Cُوُي ةرادإلا سلجم ��ع ضرعçّ` 

اقفو ةيعم[/ا يفظومل ةu0صم ��ع توطنا ¦¥لا دوقعلا وأ لامعألا ليصافت
ً

 حاصفإلا جذامنل 

 .ا�èدل ةعدوملا

 

G ةسايسلا هذW ِّنإ ثيح
ُ

اءزج دع
ً

 نnلماعلا صا@?ألاب ةيعم[/ا ط¤رت ¦¥لا قئاثولا نم أزجتي ال 

ةفلاخم زوجي ال ھنإف ،ا0D/اصل
َ

 .ا�¢ ةدراولا تاما�#لالاو اDما�حأ 

 

 

 

 

 

  



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 

Lرارق]و د#ع: 

 يذيفنتلا س2ئرلا   ¦¥فص¤و  قلطم لآ قلطم نب هللادبع انأ دDعGأو رقأ

 ھيلع ءان¤و ،ةيبا50لا ةبسو0/ا ةيعمجـب ةصا@/ا `/اصملا ضراعG ةسايس ��ع تعلطا دق ¦Ïنأب

 ةرشابم ةق�رطب ةيص@? حا¤رأ وأ بسا�م يأ ��ع لوص0/ا مدع¹ دDعGأو ا�Îف امب م�#لأو رقأو قفاوأ

 يأ مادختسا مدعëو ةيعم[/ا zl فظوم وأ ةرادإ سلجم وضعك Ýlقوم نم اديفتسم ةرشابم وأ

 وأ يíاقدصأ وأ يëراقأ وأ ةيص@aلا ¦×ìارغأل اWدراوم وأ اDلوصأ وأ ةيعم[/ا صخت تامولعم

 .ىرخأ ةعفنم يأل اDلالغتسا

  عيقوتلا

 ـW ٠٥/١٤٤٣/ ٠١ خ�راتلا

 م ٠٥/١٢/٢٠٢١ قفاوملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 

 ة^[صم حاصفإ جذومن :)١( ق^[م

Wصم َّيأ كلمت لu0ة
ً

ةيلام 
ً

 zl ؟ةيعم[/ا عم لماعتت ةيح¤ر ةسسؤم وأ ةيعمج ِّيأ 

 ال -

Wصم َّيأ كتلئاع دارفأ نم ٍدرف ُّيأ كلمي لu0ة
ً

ةيلام 
ً

 zl عم لماعتت ةيح¤ر ةسسؤم وأ ةيعمج ِّيأ 

 ؟ةيعم[/ا

 ال -

zl ليصافتلا نع حاصفإلا كيلع بجي ھنأف ،ةقباسلا ةلئسألا نم يأ ��ع معنب ةباجإلا ةلاح 

 لبق نم وأ كلبق نم ة�راجت لامعأ ِّيأ zl ةيلام ةu0صم دوجو وأ يراجت لمع ِّيأ كلمتب ةصا@/ا

 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ

ير-,لا رادصإلا خ%رات     يداليملا رادصإلا خ%رات      

 مسا

طاش6لا  

 عون

طاش6لا  
ةنيدملا  

 مقر

 وأ ل-@لا

 ةصخر

لمعلا  

مويلا رIشلا  ةنسلا  مويلا  رIشلا  ةنسلا   

Kتلصح ل 

 ةقفاوم PQع

؟ةيعم-Uا  

Kطبترت ل 

 ةكرشلا

Zلمع ةقالع 

؟ةيعم-Uا عم  

 ةيلاملا ة[\صملا

ةيلامجإلا  

 

(%) 

             

 

Wوضع بصنم لثم( اًبصنم دلقتت ل zl ج يأ وأ ةن[/ وأ ةرادإ سلجمDوأ )ىرخأ ة Gكراش zl لامعأ 

 ةيعم[/ا $nغ ىرخأ ةDج ِّيأ ىدل ة�وضع كيدل وأ ةطشgأ وأ

 ال -

 

 



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
Wلثم( اًبصنم )تانبلاو ءانبألا/جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلا/نادلاولا( كترسأ دارفأ نم يأ دلقتي ل 

 ھيدل وأ ةطشgأ وأ لامعأ zl كراشC وأ )ىرخأ ةDج يأ وأ ةن[/ وأ ةرادإ سلجم zl وضع بصنم

 ؟ةيعم[/ا $nغ ىرخأ ةDج ِّيأ zl ة�وضع

 ال -

zl ليصافتلا نع حاصفإلا كيلع بجي ھنأف ،ةقباسلا ةلئسألا نم يأ ��ع معنب ةباجإلا ةلاح 

 وأ ةمو�0/ا ،ةيعم[/ا ءا>رش عم( ةيجراخ لامعأ ِّيأ zl ةكراشملا وأ / و بصنم يأ لغش¹ ةصا@/ا

 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق نم وأ كلبق نم )صا@/ا عاطقلا

 

 

Wكتلئاع دارفأ نم دحأ يأل وأ كل تمدق ل Wكأ وأ ةيدï$ ج نمDلو ةيعم[/ا جراخ ةDةيلاح ةلص ا 

 ؟اDلبقت مل مأ ا��لبق ءاوس ةيعم[/اب ةيلبقتسم وأ

 ال -

 

zl لا ليصافت نع حاصفإلا كيلع بجي ھنإف ،قباسلا لاؤسلا ��ع معنب ةباجإلا ةلاحDدنع ةيد 

 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق نم وأ كلبق نم اDلوبق

ير-,لا ةيدIلا ميدقت خ%رات   يداليملا ةيدIلا ميدقت خ%رات       

 مدقم مسا

ةيدIلا  
ةU-Iا مويلا  رIشلا  ةنسلا  مويلا  رIشلا  ةنسلا   

Kل  

 

؟ةيدIلا تلبق  

Kطبترت ل 

 ةقالعZ ةU-Iا

 عم لمع

؟ةيعم-Uا  

ةيدIلا عون ا%ريدقت ةيدIلا ةميق   

            

 مسا

ةU-Iا  

 عون

ةU-Iا  
ةنيدملا  

Kا طبترت لU-Iة Zةقالع 

؟ةيعم-Uا عم لمع  

Kع تلصح لPQ ةقفاوم 

؟ةيعم-Uا  

 بحاص

بصنملا  
بصنملا  

Kع لصحتت لPQ مeظن ةيلام بساgh 

؟بصنملا اذK كيلوت  

        



 .-اصملا ضراع& ةسايس

 

 سل23ا ةنامأ

 
 

 ضراعG ةسايس عم ةيشامتمو ةحيð0و ةثدحم هالعأ تامولعملا عيمج انأ هاندأ عقوملا انأ رقأ

 .ةيعم[/ا نم ةدمتعملا `/اصملا

 قلطم لآ قلطم نب هللادبع :مسالا

 يذيفنتلا سUئرلا ::ةيعم[/ا zl بصنملا

 ٠٥/١٢/٢٠٢١ :خ�راتلا

 :عيقوتلا

 

 

 

  :عجارملا

-٢٦ خ�راتب دقعنملاو ،�kوألا ھترود zl )٢/٢٠٢٠( مقر ھعامتجا zl ةيعم[/ا ةرادإ سلجم دمتعأ

 .)١٥/٢/٢٠٢٠( مقر رارق¤و ةسايسلا هذW .م٠٦/٢٠٢٠ /٢٦ قفاوملا م٢٠٢٠-٠٦

 

 

 

 

 

 

 


